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 كلمة الرئيس أمين الجمّيل

 في إفتتاح ندوة 

 "جتماعي والسياسي في لبنان وشروط النهوضاالنهيار اال"

 الرابية –الجامعة اللبنانية  –كلية العلوم االجتماعية 

 9102آذار  8

*** 

عندما تتداعى أسس البيت تنهار جدرانه، وعندما تتداعى األسس التي قام 

الدولة وتنهار بكل مقوماتها السياسية واالجتماعية معها  تشظىعليها الوطن ت

نهيار؟ القصد ليس وصف المرحلة التي نعيشها باالهل من المبالغة ف. واالقتصادية

في وقت باتت التبصر بأحوالنا الحث على المزيد من اإلحباط والتراجع بقدر ما هو 

حال على  را  قد تكون أكثر أهمية وأشد تأثي تطغي على أمور أخرىسة السيا فيه

 . البالد والعباد

اللبنانية لمحاولة اإللمام بمشاكلنا وقراءتها  أفضل من الجامعة وأي مكان

 ؟قراءة موضوعية بهدف إيجاد األطر الصحيحة لمعالجتها

طويلة من النزاعات والحروب ليس مستغربا  بعد سنوات في الواقع، 

أكثر من نصف قرن من وسمت التي فراغات السياسية لواغتياالت واال تحتالالواال

فالعالقة بين  .جتماع اللبناني بأكثر من علة ووهن، أن يصاب االتاريخ لبنان الحديث

السياسة واالجتماع هي عالقة تفاعلية، إذا وهنت األولى وهن الثاني وكلما كانت 

 . األولى متماسكة ورشيدة كان الثاني متماسكا ورشيدا

اب خلية المجتمع األولى واألساس واضطراب السياسة أصاب أول ما اص

 بدأنابرمته، ف المجتمعطال  العائلةاهتزاز في اعتقادنا أن و. في تماسكه، العائلة

  . غير صحيمعتل وأو أقله أن وضعه  بهشاشتهنشعر 

ل جاءت وسائل التواص ،إضافة إلى تأثيرات األحوال السياسية واألمنية

 .المجتمع اللبناني خللتزيد من وأكثر  لتضغضع العائلة جتماعياال

، إنما أيضا  جمةوفوائدها الوال أنكر بقولي هذا إيجابيات التكنولوجيا الحديثة 

في إضعاف تماسك العائلة، والعائلة ال سيما في  السلبي إلى دورها التنبهال بد من 

  .نته األولىى غرار لبنان ال تزال هي أساس االجتماع ولبمجتمعات عل
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التماسك  دور التربية في بناء ن حساباتنا في هذا السياقوال يسقط م

 لألسف، ال بد لنا من االعتراف أنهو .التماسك الوطني تدعيم جتماعي وبالتالياال

انصب اهتمامنا على  ،وسط األمواج واألنواء التي تعصف بالبالد منذ سنوات

ب هذا اإلهمال وجاءت عواق. السياسة واألمن واألحوال المعيشية وأهملنا التربية

تعزز  مختلفة وباتت األجيال الصاعدة تقرأ في كتب ،العقول والنفوس طالت وخيمة 

. على حساب االنتماء الوطني الجامع والعصبيات الضيقة االنتماءات الفرعية

ذ أقول أنها تهدد وحدة الكيان ووحدة شقوق عميقة في المجتمع ال أبالغ إفظهرت 

 .  الوطن

أثرت على  منها من الحلقات المتماسكة إذا ضعفت واحدةالوطن سلسلة سياج 

إذا تضعضعت السياسة اهتز االقتصاد وإذا اهتز االقتصاد وهن : سائر الحلقات

االجتماع ووسط هذا الصعف وذاك االهتزاز والوهن، تتداعى التربية والصحة 

 . وسائر الخدمات

لى الخروج من ا ال سبيل إنهدور الحوكمة الرشيدة التي دو يبرز من هنا

 .بتنا مثل أعمى يقود أعمى ويقعان معا  في حفرةحتى النفق الذي نمر به منذ سنوات 

في تصويب األمور كما نؤكد الوطنية مرة جديدة على دور الجامعة  نؤكد

مرة جديدة أيضا  على أهمية العالقة بين الجامعة ومراكز البحوث التي ينبغي أن 

ث أن الطلبة الجامعيين يشاركون في أنشطة مراكز تكون تبادلية في االتجاهين حي

 .الخبرات والكفاءات الجامعيةالبحوث كما مراكز البحوث تستفيد من 

التي  الظلمة ي النهاية آمل أن تضيء هذه المساحة من النقاش شمعة فيف

الجامعة "و" بيت المستقبل"تفتح الباب أمام حلقات وأنشطة مستمرة بين تحيط بنا، و

 ".ةاللبناني

 


